ENERJİ
DAĞITIM
ÇÖZÜMLERİ

Operasyonlarınıza hız ve kolaylık kazandırmak için Enerji Dağıtım
Çözümümüzü geliştirdik.
Çözümümüz, standart yazılımlarla manuel olarak yapılan işlerin otomatik
olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
Ofiste ve sahada bilgiye ulaşımı hızlandırır, coğrafi yetenekleri ile yapısal
olmayan verilerdeki konumları haritalar, yapay zekasıyla farklı veri
tabanlarına dağılmış verilere tek noktadan ulaşır ve saha faaliyetlerinin
izlenmesini kolaylaştırır.

Sağladığımız Faydalar
2

1
CBS sistemlerinin
aktif tutulması ve
veri girişi sorunlarını
önlüyoruz.

Çok fazla sistem ve
paydaşın olduğu
ortamlarda bilgiye
ulaşımı hızlandırıyoruz.
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Saha faaliyetlerinin
dış paydaşları da
kapsayacak şekilde
takibini ve verilerin bilgi
sistemlerine kolaylıkla
entegre olmasını sağlıyoruz.
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CBS Entegrasyonu
Yüklencilerin yaptığı projelerin
AutoCAD veya B-Pro formatında
CBS'ye aktarımı gerekiyor. İmalat
aşamasındaysa, kontrol
mühendislerinin bu bilgilere
ulaşması gerekiyor.

Mobil ve ofis kullanıcılarına; proje
dosyalarına hangi formatta olursa olsun
erişebileceği, not alabileceği, sahada
toplanan verilerle bir arada görebileceği
pratik bir ortam yaratıyoruz. Ek operatör
ve uzun eğitimler gibi ihtiyaçları ortadan
kaldırıyoruz.Bu sayede işler doğal yoldan
ilerliyor.

CBS Entegrasyonu
Yüklenici projesini
gönderir. (DWG, DXF ...)
Kontrol edilir, farklar
varsa online olarak
yüklenici ile paylaşılır.

Bilgi sistemine aktarmak
kurum tercihi olur. Bunu
kolaylaştıracak veya
gereksiz kılacak bir
çözümümüz de var.

Projeler, sürümler,
bulunan hatalar tümü
kayıtta. Bu proje
doğrudan ofis ve saha
ekipleri ile paylaşılır.

Yüklenici imalat yapar.
Fotoğraf ve diğer
kontrol bilgilerini
girer. Ofis ortamında
kontrol edilir.

Tüm Sistemlere Tek Noktadan Erişin
Günümüzde artan dijital bilgi ile pek
çok farklı sistem, yazılım, farklı veri
tabanları ile karşı karşıyayız. Bilgi, bu
sistemlere dağılmış durumda. Karar
vericiler her aşamada farklı bilgi
segmentlerine ihtiyaç duyuyorlar.

Bütün bilgilere tek noktadan
erişim sunuyoruz. Bu farklılığa
sosyal medya, hukukçular,
kadastro da dahil.

Kurum içinde tek bir bilgi portali
veya her birim için ayrı portal
düşünebilirsiniz. Mühendisler,
abone işleri, çağrı merkezi,
yönetim, saha ekipleri.

Ayrıca bu sistem otomatik
veri çıkarımı ve harita ile de
doğrudan bağlantılı.
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Tüm Sistemlere Tek
Noktadan Erişin
Dokümanların CBS ile
Otomatik Entegrasyonu.
CBS'lerde dinamik bir katman
olarak yer alabilme. (ArcGIS,
MapInfo, Netcad GIS ...)

Sosyal medya ve diğer
müşteri kanallarının
dinlenmesi ve
ayrıştırılması.

Word, Excel, PDF, DWG, NCZ, UDF
ve diğer pek çok formattaki
verilerin içinde; isim, parsel
numarası, TC kimlik numarası,
mahal, trafo, direk ve diğer
bilgilerin otomatik çıkarımı,
dokümanların bağlanması.
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Saha Faaliyetlerini
Düzenli İzleyin
Kontrol ekipleri
Arıza ekipleri
Kamulaştırma ekipleri
Halkla ilişkiler
Hukuk

Tümü sahadan gelecek değerli bilgiye dayalı
işler yapıyorlar. Whatsapp veya tek
ihtiyaca uygun çözüm bir yere kadar ama bir de
bu verileri düzenleme işleri var.

Bütün ihtiyaçları, bilgiye erişim ve analiz,
raporlama, görev atama gibi işleri de
kapsayacak şekilde çözüyoruz. Daha az
yazılım, daha az faaliyet dışı operasyon,
daha hızlı süreçler.

Saha Faaliyetlerini Düzenli İzleyin
Sahadan fotoğraf, ses, video,
öznitelik toplayabilir. Fotoğrafların
yönü, kontrol işleri için zorunlu
fotoğraf gibi konularda gibi kolaylık
sağlar.

iPhone ve Android telefon ve
tabletlerde çalışır.
Saha ekibinin kendi telefonunu
kullanması mümkündür. Offline
çalışabilir.

Yüklenicileriniz de kullanabilir. İlk
kontrolü işi yapan yaparsa saha
işleriniz azalır, ekipler rahatlar.

Yeni bir kullanıcı ihtiyacı
oluştuğu zaman adaptasyonu
kullanıcı yapabilir, ek yazılım
geliştirme gerekmez.

Araştırmalara göre ofis çalışanları bir şeyler aramak/bulmak için
vaktinin

%40 ’ını harcıyor.

Çözümümüz, bilgiye hızlı erişimi sağlayarak,
zaman kaybını azaltıyor.
İhtiyaç duyduğunuz
anda bilgiye tek
noktadan hemen
ulaşırsınız. Kriz
yönetimi, teklif
hazırlama gibi süreçleri
hızlandırır, doğru
kararlar almanıza
yardımcı olur.

Verimli bir ekip
çalışması için alt
yüklenicilerle ortak
çalışma platformu
oluşturur.

İçerikten, otomatik
harita oluşturur.
Böylelikle, tüm
proje detaylarını
harita üzerinde
görürsünüz.

Sahadan doğru
bilgiler alırsınız.
Denetim veya
belgeleme için
sahada geçirilen
zamanı kısaltır.

Çok kolay kurulur,
hemen
kullanmaya
başlarsınız.
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